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εσωτερική αγορά ιδιωτικών ερευνητών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση, ώστε οι ιδιωτικοί 
ερευνητές να μπορούν να εργάζονται οπουδήποτε στην ΕΕ χωρίς να χρειάζεται να λαμβάνουν 
κατάρτιση ή άδεια σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο διεξάγουν έρευνα. Είναι της άποψης ότι 
βάσει της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των εμπορευμάτων και των 
υπηρεσιών και της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων στην ΕΕ, οι συνάδελφοί 
του και αυτός πρέπει να είναι σε θέση να διεξάγουν έρευνες στο σύνολο της ΕΕ. Σύμφωνα με 
τον ίδιο, η γνώση της νομοθεσίας της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η έρευνα πρέπει να 
είναι επαρκής για τον σκοπό αυτόν.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων εντός της ΕΕ διέπεται από την οδηγία 
2005/36/ΕΚ. Η οδηγία επιτρέπει στον/στην επαγγελματία να παρέχει υπηρεσίες ή να 
εγκαθίσταται και να ασκεί το επάγγελμα, για το οποίο απέκτησε επαγγελματικά προσόντα σε 
ένα κράτος μέλος, σε άλλο κράτος μέλος. 
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Η οδηγία ισχύει όταν το επάγγελμα είναι νομικά κατοχυρωμένο στο κράτος μέλος υποδοχής. 
Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα1 το 
επάγγελμα του ιδιωτικού ερευνητή είναι νομικά κατοχυρωμένο επί του παρόντος σε 7 κράτη 
μέλη2.

Εάν ο αναφέρων επιθυμεί να εγκατασταθεί σε κράτος μέλος όπου το επάγγελμα είναι νομικά 
κατοχυρωμένο, πρέπει να υποβάλει αίτηση αναγνώρισης των επαγγελματικών του 
προσόντων. Τα επαγγελματικά προσόντα του ερευνητή δεν είναι εναρμονισμένα στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του ερευνητή 
εμπίπτει στις διατάξεις του λεγόμενου γενικού συστήματος αναγνώρισης επαγγελματικών 
προσόντων, όπως ορίζεται στον Τίτλο ΙΙΙ, Κεφάλαιο Ι της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Το γενικό 
σύστημα δεν προβλέπει την αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Η 
λογική του εν λόγω συστήματος είναι ότι το κράτος μέλος υποδοχής πρέπει να επιτρέπει στον 
πολίτη της ΕΕ να ασκεί επάγγελμα στην επικράτειά του ακόμα και αν ο/η πολίτης δεν έχει 
αποκτήσει το πτυχίο που απαιτεί η συγκεκριμένη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι ο/η πολίτης 
διαθέτει πτυχίο που απαιτείται σε άλλο κράτος μέλος για την πρόσβαση σε αυτό το 
επάγγελμα και την άσκηση αυτού. 

Αν ο αναφέρων επιθυμεί να παράσχει υπηρεσίες σε προσωρινή βάση, οι κανόνες που ισχύουν 
είναι πιο ευέλικτοι, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί συγκεκριμένους όρους3. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, ο/η επαγγελματίας δεν χρειάζεται να υποβάλει προηγουμένως τα 
επαγγελματικά προσόντα του/της προς έγκριση και μπορεί να ασκεί αμέσως επαγγελματική 
δραστηριότητα. Ωστόσο, ο/η επαγγελματίας υποχρεούται σύμφωνα με τους κανόνες του 
κράτους μέλους υποδοχής να παρέχει πληροφορίες στην αρχή του εν λόγω κράτους μέλους, 
τέτοιου είδους πληροφορίες, δε, πρέπει να παρέχονται σε ετήσια βάση. Επιπλέον, σε 
περίπτωση που το επάγγελμα έχει επιπτώσεις στην υγεία ή την ασφάλεια, η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους υποδοχής μπορεί να προβεί για το οικείο επάγγελμα σε έλεγχο των 
επαγγελματικών προσόντων του παρέχοντος υπηρεσίες, πριν από την πρώτη παροχή 
υπηρεσιών (άρθρο 7, παράγραφος 4 της οδηγίας).

Εάν ο αναφέρων επιθυμεί να παρέχει τις υπηρεσίες του ή να εγκατασταθεί σε κράτος μέλος 
όπου το επάγγελμα δεν είναι νομικά κατοχυρωμένο, δεν χρειάζεται να υποβάλει αίτηση 
αναγνώρισης των επαγγελματικών του προσόντων. Μπορεί να ασκεί το επάγγελμα στο 
κράτος μέλος υποδοχής, σύμφωνα με τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που ορίζονται σε εθνικό 
επίπεδο.

Εάν ο αναφέρων επιθυμεί να λάβει πληροφορίες που αφορούν την αναγνώριση 
επαγγελματικών προσόντων σε συγκεκριμένο κράτος μέλος, μπορεί να απευθύνει το αίτημά 
του σε ένα από τα κέντρα εξυπηρέτησης για την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων.  Κατάλογος των εν λόγω κέντρων εξυπηρέτησης είναι διαθέσιμος στον εξής 
ιστότοπο:

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.found.

2 Σλοβακία, Ρουμανία, Πολωνία, Γαλλία, Τσεχική Δημοκρατία, Βέλγιο, Αυστρία.
3 Να είναι νόμιμα εγκατεστημένος/η σε ένα από τα 27 κράτη μέλη ή σε μία από τις ακόλουθες χώρες: Νορβηγία, 
Ισλανδία, Λιχτενστάιν + εάν η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος/η ο/η επαγγελματίας δεν κατοχυρώνει 
νομικά το επάγγελμα, το κράτος μέλος υποδοχής απαιτεί από τον/την επαγγελματία να έχει εξασκήσει το 
εξεταζόμενο επάγγελμα επί δύο έτη.
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http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_contact_points_en.htm.

Ο αναφέρων παραθέτει επίσης την ιδέα ενός διεθνούς πιστοποιητικού αναγνώρισης. Στις 19 
Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή ενέκρινε νομοθετική πρόταση για τον εκσυγχρονισμό της 
οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Ένα από 
τα κύρια στοιχεία της πρότασης είναι η θέσπιση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, η 
οποία θα προσφέρει στους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες τη δυνατότητα να απολαύουν 
ευκολότερης και ταχύτερης αναγνώρισης των επαγγελματικών τους προσόντων. Επίσης θα 
διευκολύνει την προσωρινή κινητικότητα. Η ταυτότητα θα είναι διαθέσιμη σύμφωνα με τις 
ανάγκες του κάθε επαγγέλματος (για παράδειγμα, οι νοσηλευτές και οι οδηγοί ορειβασίας 
εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για τη χρήση τέτοιας ταυτότητας). Η ταυτότητα συνδέεται με 
βελτιστοποιημένη διαδικασία αναγνώρισης που πραγματοποιείται εντός του συστήματος 
πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (ΙΜΙ) και θα έχει τη μορφή ηλεκτρονικού 
πιστοποιητικού που θα επιτρέπει στον/στην επαγγελματία να παρέχει υπηρεσίες ή να 
εγκαθίσταται σε έτερο κράτος μέλος.

Η πρόταση συζητείται επί του παρόντος στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Οι δραστηριότητες των ιδιωτικών ερευνητών εμπίπτουν στην οδηγία για τις υπηρεσίες, 
γεγονός που σημαίνει ότι έτερες πιθανές απαιτήσεις που επιβάλλονται για τις δραστηριότητες 
των ιδιωτικών ερευνητών, οι οποίες δεν είναι συνδεδεμένες με τα επαγγελματικά προσόντα 
(και δεν εμπίπτουν στην οδηγία σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων) 
πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες.

Αυτό αφορά ιδιαίτερα τα καθεστώτα έγκρισης, όπως ορίζονται στα άρθρα 9 έως 13 της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες, για περιπτώσεις εγκατάστασης και το άρθρο 16 για περιπτώσεις 
διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών. Και στις δύο περιπτώσεις τα καθεστώτα έγκρισης πρέπει 
να εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις, να δικαιολογούνται από επιτακτικό λόγο γενικού 
συμφέροντος και να είναι αναλογικά. Σε περίπτωση διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, οι 
πιθανοί λόγοι έγκρισης ή οποιαδήποτε άλλη απαίτηση εμπίπτει στο άρθρο, περιορίζονται σε 
τέσσερις μόνο επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος (δημόσια τάξη, δημόσια ασφάλεια, 
δημόσια υγεία και προστασία του περιβάλλοντος). 

Οι διατάξεις της οδηγίας για τις υπηρεσίες προβλέπουν επίσης την απλοποίηση των 
διοικητικών διαδικασιών για τους παρόχους υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, τα άρθρα 6 έως 8 
είναι σχετικά, γεγονός που επιτρέπει στον πάροχο υπηρεσιών να λάβει τις απαραίτητες 
πληροφορίες και να ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες που αφορούν την πρόσβαση και 
την άσκηση των δραστηριοτήτων του/της διαδικτυακά, εξ αποστάσεως, μέσω των ενιαίων 
κέντρων εξυπηρέτησης. 

Συμπέρασμα

Σε αυτό το στάδιο η Επιτροπή προτείνει στον αναφέροντα να επικοινωνήσει με το εθνικό 
κέντρο εξυπηρέτησης για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ή το ενιαίο 
κέντρο εξυπηρέτησης στο κράτος μέλος όπου επιθυμεί να παρέχει υπηρεσίες ή να 
εγκατασταθεί, προκειμένου να λάβει περισσότερες πληροφορίες.


